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Tijdens de ochtendspits, avondspits en de lunch is mobiliteit in een 
bedrijfsgebouw een uitdaging. Ons Office Pakket helpt bij probleemloze 
en efficiënte verticale mobiliteitsoplossingen voor kantoorgebouwen en 
om ze in topconditie te houden.

Het pakket bevat:

Kaartlezer interface
 – Beheer van toegangsrechten tot de verschillende verdiepingen en verhoogde veiligheid door vooraf 
geïnstalleerde interface en bedrading voor aansluiting op uw kaartlezer hardware.

Vroegtijdige deuropening
 – De liftdeuren beginnen te openen zodat de cabine arriveert in de openingszone, vlak voordat de lift volledig is 
gestopt. Deze optie verhoogt de vervoerscapaciteit, doordat passagiers sneller in- en uit kunnen stappen. 

Automatische terugloop naar de hoofdstopplaats
 – De cabine parkeert automatisch op de hoofdstopplaats, waardoor wachttijden voor passagiers vanaf de begane 
grond afnemen en zij hun bestemming sneller en comfortabeler bereiken. 

Dienstbesturing met parkeerfunctie

 – Verleent speciale rechten aan gebouwbeheer om liften te reserveren voor specifieke doeleinden, zoals het 
transport van goederen of het reinigen van liften.

Interface gebouwbeheersysteem

 – Maakt bewaking van liftprestaties en andere nuttige functies mogelijk door een vooraf geïnstalleerde interface 
aan te sluiten op uw eigen hardware voor monitoring van uw gebouwinstallaties. 

Uw voordelen in één oogopslag

– Extra functies gericht op comfort en prestaties
– Profiteer van een zorgeloos gebruik
– Eenvoudige aanpassing aan uw gebouwsysteem door vooraf geïnstalleerde interfaces

Andere beschikbare optiepakketten

Residential Easy Access

Healthcare Easy Access Basic

Deze publicatie is alleen bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de diensten, het productontwerp en de specificaties te 
allen tijde te wijzigen. Geen enkele verklaring in deze publicatie kan worden geïnterpreteerd als een garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot 
een dienst of product, de specificaties, geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of kwaliteit of kan worden geïnterpreteerd als een voorwaarde uit enige 
service- of koopovereenkomst voor de producten of services in deze publicatie. Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren. 


